
Foto: Paulo Iannone/Sindicato

Informe Publicitário

Justiça reintegra mais 
23 metroviários!

Os metroviários 
consegui ram 
mais uma vitó-

ria nesta semana. No 
dia 30/9 (terça-feira) 
a Justiça do Trabalho 
determinou a readmis-
são de mais 23 traba-
lhadores. No final de 
agosto, dez já haviam 
conseguido retornar ao 
trabalho e, antes disso, 
outros dois já haviam 
sido reintegrados. Do 
total de 42 demitidos por 
justa causa, falta agora 
o retorno de mais sete, 
demitidos injustamente 
após a greve realizada 
em junho deste ano.

Nas decisões pu-
blicadas pela Justiça 
do Trabalho fica claro 
que as demissões foram 
ilegais. O governador Al-
ckmin chegou a declarar 
aos jornalistas que os 
42 trabalhadores ha-
viam sido demitidos por 
“vandalismo” e não por 
realizar uma greve. Foi 
uma atitude desonesta 
e autoritária. A própria 
Justiça do Trabalho des-
mentiu o governador. 

Para nós, do Sindi-
cato dos Metroviários, o 
momento é de felicidade 
pelo retorno dos traba-
lhadores e de continuar 
lutando para que todos 

voltem ao trabalho. Va-
mos continuar denun-
ciando os desmandos 
do governador Alckmin e 
seu secretário de Trans-
portes Metropolitanos, 
Jurandir Fernandes, 
que também deu decla-
rações mentirosas. Não 
houve qualquer ato de 
“vandalismo” por parte 
dos metroviários e isto 
está sendo comprovado 
agora.

O governo Alckmin 
(PSDB), que demite pais 
e mães de família injus-
tamente, é o mesmo que 
está sendo investigado 
no caso do Propinoduto 
Tucano. Milhões foram 
desviados das obras do 
Metrô e da CPTM para 
grandes multinacionais. 
Até agora ninguém foi 
preso. Mas o Sindicato 
dos Metroviários e vários 
setores da sociedade 
não desistem de exigir a 

punição dos envolvidos 
e a devolução de todo o 
dinheiro que foi roubado 
da população. 

Na verdade, o go-
verno Alckmin não está 
preocupado com a po-
pulação. Por isso, o 
transporte público não 
recebe investimentos. 
Alckmin e seus com-
parsas não precisam de  
metrô ou trem; eles se 
movimentam em aviões 
com suas famílias! 

Outro problema sé-
rio é a falta de água.Em 
várias regiões de São 
Paulo isso está acon-
tecendo e a tendência 
é que esse problema 
se alastre por todo o 
Estado. Mais uma vez 
a população sofre pela 
incompetência do go-
verno estadual, que não 
fez os investimentos 
necessários para evitar 
o problema. 

Sindicato dos Metroviários de SP

Ato pela reintegração
Hoje (sexta-feira, 3/10), a partir das 17h, na estação Sé 
do metrô. Vamos continuar nossa luta para que todos os metroviários 
demitidos ilegalmente voltem aos seus locais de trabalho.  Participe!

Alckmin é derrotado

Faltam 7!


